
 
 

   УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Н  А  К  А  З

     13      жовтня      2020 р. №       255           

Про реалізацію 
освітнього процесу дистанційно

Згідно Закону України від 30.03.2020р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Соvid-2019)»,)»,

листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  12.10.2020р.  №1/9)»,-576  «Щодо

тимчасового переходу на дистанційне навчання», беручи до уваги Указ Президента

України  від  13.03.2020р.  №87/2020  «Про  рішення  Ради  національної  безпеки  і

оборони України від 13 березня 2020р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби  COVID – 19)»,,

спричиненої коронавірусом SARS-co V-2», наказ Міністерства освіти і науки України

від  16.03.2020р.  №406  «Про  організаційні  заходи  для  запобігання  поширенню

коронавірусу  COVID  –  19)»,»,  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від

22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної

хвороби COVID-19)»,, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», лист МОН України від

14.05.2020р.  №1/9)»,-249)»,  «Щодо  організації  поточного,  семестрового  контролю  та

атестації  здобувачів  освіти  із  застосуванням  дистанційних  технологій»,  постанови

Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  22.08.2020р.  №50  «Про

затвердження  протиепідемічних  заходів  у  закладах  освіти  на  період  карантину  у

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)»,)»

НАКАЗУЮ:

1. Перевести всі форми навчання в НУ «Запорізька політехніка» для здобувачів

вищої  освіти  на  період  з  15.10.2020р.  по  15.11.2020р.  на  дистанційний  формат

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема сервісу

«Системи дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка»).



2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора С.Б. Бєліков

Перший проректор
________________Е.А. Гугнін
_____  _______________ 2020 р.

Проректор з НПР та ГП
________________В.Л. Грешта
_____  _______________ 2020 р.

Керівник навчального відділу
________________С.І. Шило
_____  _______________ 2020 р.

Начальник юридичного відділу
                                    Т.М. Петрова
_____  _______________ 2020 р.

Голова профкому
                                    Ю.П. Петруша
_____  _______________ 2020 р.
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